
 

 

 

 

ADENDO Nº 02 AOS EDITAIS Nº 031/2021 E 037/2021 
 

Processo Seletivo para ingresso no Programa de Pós-graduação Stricto Sensu 

em Gestão Integrada do Território, nível de Mestrado Acadêmico 

Interdisciplinar, da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, mantida pela Fundação 

Percival Farquhar, inscrita no CNPJ sob o nº 20.611.810/0001-91, com sede no 

município de Governador Valadares/MG, faz saber aos interessados, o ADENDO 

Nº 02 aos EDITAIS Nº 031/2021e 037/2021, alterando o calendário nos itens a 

seguir: 

 

1 – DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL: 

 

Encerramento das inscrições: de 16/08 para 25 de agosto. 

Prova de seleção: de 21/08 para 28 de agosto. 

Prova para candidatos que guardam o sábado por motivos religiosos:  de 

23/08 para 30 de agosto, 8h50 às 12h. 

Divulgação resultado: de 23/08 para 30 de agosto às 14h. 

Entrevistas: de 24 e 25/08 para 30 e 31 de agosto (30/08 à partir das 16h). 

Resultado final: de 26/08 para 01 de setembro. 

Período de matrícula: de 02 e 03/09 para 02 e 03 de setembro até 17h59. 

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 2021 – 2º 
SEMESTRE 

15/06/2021 Abertura das inscrições 

25/08/2021 Encerramento das inscrições VIA INTERNET (até 23h59). 

 

28/08/2021 
(Sábado) 

Prova de Seleção com base na bibliografia disponibilizada 

no Anexo 03, que será aplicada por meio do Google 
Formulário, disponibilizado às 8h50, devendo ser reenviada 

até às 12h (três horas de duração). 

 

30/08/2021 
(Segunda) 

Prova de Seleção com base na bibliografia disponibilizada 

no Anexo 03, exclusivamente a candidatos impedidos 
por razões de denominação religiosa. A prova será 

aplicada por meio do Google Formulário, disponibilizado às 
8h50, 
devendo ser reenviada até às 12h (três horas de duração). 



 

 

 
30/08/2021 

Divulgação do resultado da Prova de Seleção a partir das 
14h, pelo e-mail cadastrado no ato da inscrição e pelo 

número do WhatsApp fornecido na inscrição, bem como 
no site da Univale. 

 

30 e 31/08/2021 

Realização de entrevistas telepresenciais, conforme 

escala publicada na véspera, por meio do Google Meet, cujo 
link será enviado para o e-mail e o WhatsApp do 
candidato, 

que no horário marcado deverá acessar a sala virtual. 

 

01/09/2021 

Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo a partir 

das 16h no site da Univale; e comunicação aos candidatos 
pelo e-mail cadastrado no ato da inscrição e pelo 

WhatsApp registrado. 

02 e 

03/09/2021 

Período de matrícula dos ingressantes no Programa até às 

17h59 do dia 03/09/2021. 

 

 
03/09/2021 

Reunião obrigatória telepresencial às 18h, com 

participação do Colegiado Executivo do Programa, Corpo 
Docente do GIT e todos os alunos matriculados. A reunião 
será realizada por meio do Google Meet, conforme o link a 

ser disponibilizado. 

08/09/2021 Início do período letivo. 

 

2 – DOS DEMAIS ASSUNTOS 

2.1 Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados 

neste ADENDO Nº 02, seguem o disposto no Edital.  

 

Governador Valadares 16 de agosto de 2021. 

 

 

 

*Profa. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora 

 

*O original deste Edital assinado encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 


